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ବିଲଶଷ ୂଚନା
ଆସନ୍ତା ପାଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଅଳ୍ପେୁ ମଧ୍ୟମ ଧେଣେ ବର୍ତା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ େହିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି. ରତଣୁ
 ବିଳମବ ଋଆ ଖୋଟିଆ ଧାନ ପାଚିଯାଇଥିରେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କେନ୍ତୁ | ନରଚତ୍ ଅଦିନଆ
ି ରମଘ ଓ ବର୍ତା ଓ ପବନ ରଯାଗୁ ଧନ ଫସେ ନଷ୍ଟ
ରହାଇଯାଇପାରେ |
 ବିଳମବ ବୁ ଣା ଯାଇଥିବା ଖୋଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିେି ଛଇ ପାକଳ ରହାଇଯାଇଥିରେ ଉପେ ରବଳା ଅଦିନଆ
ି ରମଘ , ବର୍ତା ଓ ପବନେୁ େକ୍ଷା ପାଇବା
ପାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କେି ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଜଳରସଚନ ନ କେି ବର୍ତାକୁ ଅରପକ୍ଷା କେନ୍ତୁ |
 ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ େହୁ ଥିବାେୁ ଆଖୁ ଫସେରେ ସଅଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରପାକେ ପ୍ରାଦୁ ର୍ତାବ ରଦଖା ଯାଇଛି | ରତଣୁ ବଗତମିଟେ ପ୍ରତି ଶତକଡା 5 ର୍ାଗ
ମୋମଞ୍ଜ ରଦଖାଗରେ, ରକାଡାଖୁସା କେି ଏକେ ପ୍ରତି 4 କି. ଗ୍ରା ରଫାରେଟ୍ କିମବା 12 କିଗ୍ରା କାରବତାଫୁ ୁୋନ୍ କିମବା 10 କିଗ୍ରା କାଟତାପ ଦାନାଦାେ
ରଦଇ ହୁ ଡା ରଟକି ଦିଅନ୍ତୁ କିମବା ଏକେ ପ୍ରତି 400 ମିେି ମରନାରଟାରଟାଫ କ କିମବା ରାୟାର ାରଜାଫ କ ବା ରପ୍ରାରଫନଫ କ 200 େିଟେ ପାଣିରେ
ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାେୁ ବାଇଗଣ ଓ ଟମାରଟାରେ ଝାଉଳାରୋଗେ ପ୍ରାଦୁ ର୍ତାବ ରଦଖା ଯାଇଛି | ଏହାେ ଦମନ
ପାଇ ପ୍ରତି 10 େିଟେ ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ରେରପଟାସାଇକ୍ଳିନ୍ ମିଶାଇ ମୂଳରେ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ |


ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ କଖାେୁ ଓ କେୋରେ ଫେମାଛି ୋଗିବାେ ରଦଖାଯାଇଛି | ଏହାେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ 2 ମିେି ଏରଣ୍ଡାସେଫାନ୍
କିମବା 3 ଗ୍ରାମ୍ କାବତାେିଲ୍ ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ |



ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ େଙ୍କା ଓ କୁାପ୍ସିକମ୍ ଫସେରେ ଉକୁ ଣିଆ ରପାକ ୋଗିବାେ ରଦଖାଯାଇଛି | ଏହାେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ
1.5 ମିେି ଇଥିଅନ୍ କିମବା 2 ମିେି କାରବତାସେଫାନ୍ କିମବା ରକ୍ଳାରୋପାଇେିଫ କ ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ |

ଖରାଟିଆ ଚାଷ
ରକରତକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ରମୌସୁମୀ ବର୍ତା ରହାଇଯାଇଥିବାେୁ ଜମିେ ଅବସ୍ଥା ରଦଖି ଖୋଦିନଆ
ି ହଳ କେନ୍ତୁ | ରାୟାକଟେ କିମବା ପାଓବାେ ଟିେେରେ
ଚାର୍ କରେ ଗହୀେ ଚାର୍ ରହବା ସରେ ସରେ ମାଟି ର୍େର୍ାବରେ ତଳ ଉପେ ରହାଇଥାଏ | ହଳ କେିବା ଦ୍ୱାୋ ଜମିେୁ ବିର୍ିନ୍ନ ପ୍ରକାେେ ଘାସ
ଓ ମାଟି ର୍ିତରେ ଥିବା ରପାକେ ଅଣତା ଓ ଶୁକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ରହାଇଯାଆନ୍ତି | ମୂଖୁ ଫସେରେ ରୋଗ ଓ ରପାକେ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ |

ମ୍ଭାବୟ ପଙ୍ଗପାଳ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୃ ଷି ପରାମଶେ

ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପାଳ ଦଳ ୋଜସ୍ଥାନ ଅତିଟମ କେି ମଧ୍ୟପ୍ରରଦଶରେ ପହିଂଞ୍ଚି ଗରେଣି । ରତଣୁ ରସମାରନ ଓଡିଶା ଆସିବାେ

ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା େହିଛ ି । ଏମାନଙ୍କ ଆଟମଣେୁ ଫସେକୁ ସୁେକ୍ଷା ରଦବା ପାଇ ନିମନେିଖିତ ପୋମଶତଗୁଡକ
ି ୁ ଅବେମବନ କେନ୍ତୁ ।
 ନି ମିତ ର୍ାବରେ କୃ ର୍ି ପୋମଶତ ଗୁଡକ
ି ୁ ଶୁଣି ରସହି ଅନୁ ସାରେ କାଯତୁ କେନ୍ତୁ ।

 ଆମେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ୋଜୁରେ ପେପାଳ ଦଳ ପହିିଂଚିରେ ଆମ ରକ୍ଷତରେ ଥିବା ଫସେ ଉପରେ ପ୍ରତିରର୍ଧକ ବୁବସ୍ଥା
ହିସାବରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ନିମମ
ବ ଞ୍ଜି ଉଦ୍ଧୃ ତାିଂଶ () େ ଦ୍ରବଣକୁ ଏକେ ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟେ ହିସାବରେ ଉପେରବଳା ସିିଂଚନ
କେନ୍ତୁ ।
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 ଏହା ବଦଳରେ ବଜାେରେ ମିଳୁଥିବା ୩୦୦ ପିପିଏମେ ନିମବ ଆଧାେିତ କୀଟବିର୍କୁ ଏକେ ପ୍ରତି ଏକ େିଟେ ହିସାବରେ
୨୦୦ େିଟେ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ଉପେରବଳା ସିିଂଚନ କୋଯାଇପାରେ ।
 ପେପାଳ ଦଳ ଫସେ କିଆେୀରେ ପହିଂଚି ଯାଇଥିରେ, ରସଗୁଡକ
ି ୁ ବିର୍ିନ୍ନ ଉପା ରେ ଯଥା ଟିଣ ବାରଡଇ, କିଂଟାଯୁକ୍ତ
ଡାଳରେ ପିଟ ି ଘଉଡାଇବାେ ବୁବସ୍ଥା କେନ୍ତୁ ।
 ସିଂନ୍ଧୁା ସମ ରେ ପେପାଳ ବସିଥିବା ବଡ ବଡ ଗଛ ତରଳ ପେିଥିନ୍ ଜେି ବିଛାଇ ଡାଳଗୁଡକ
ି ୁ ହୋଇରଦରେ, ରସମାରନ
ଜେି ଉପରେ ଗଳିପଡିରବ । ରସଗୁଡକ
ି ୁ ସିଂଗ୍ରହ କେି କିରୋସିନ ି ମିଶ୍ରିତ ପାଣିରେ ବୁ ଡାଇ ମାେି ଦିଅନ୍ତୁ ।
 ଏତଦ୍ ବୁତୀତ କୀଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଆଟାନ୍ତ ଫସେ ଉପରେ ଉପରୋକ୍ତ ନିମବ ଆଧାେିତ କୀଟନାଶକ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ । କିମବା
ଏକେ ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.େି. ରପ୍ରାରଫରନାଫ କ ୫୦ ଇ.ସି.କୁ ୨୦୦ େିଟେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ ।
ବୁ ଜ ାର
 ବର୍ତ୍ତମାନ ୋଜୁେ ଅଧିକାିଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତା ରହାଇଯାଇଛି | ସବୁ ଜସାେ ବୁ ଣବ
ି ା ପାଇ ମାଟିେ ବତେ ଅନୁ କୂଳ ଅଛି | ସବୁ ଜସାେ ବୁବହାେ କରେ ମାଟିେ
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବଢିଥାଏ | ସାଧାେଣତଃ ଚାର୍ୀର୍ାଇମାରନ ଧାନଚାର୍ରେ ଅଧିକ ଅମଳପାଇ ଜମିରେ ୋସା ନିକ ସାେ ପ୍ରର ାଗ କେିଥାନ୍ତି | କିନ୍ତୁ
ଚାର୍ୀର୍ାଇମାରନ ମରନ େଖିବା ଉଚତ
ି ରଯ ମାଟିେ ଉବତେତା ବଜା େଖିବାପାଇ ଆବଶୁକୀ ପେିମାଣେ ରଜୈବକ
ି ଖତ ଓ ସବୁ ଜ ସାେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରର ାଗ
କେିବା ନିହାତି ଆବଶୁକ | କଞ୍ଚା ଓ କଅଳ ସବୁ ଜ ଡାଳପତ୍ର ଇତୁାଦିକୁ ଜମିରେ ପ୍ରର ାଗ କେି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ରଦରେ ତାହା ସଢିଯାଇ ଖତ ରହାଇଯାଏ |
ଏହାକୁ ସବୁ ଜ ଖତ କୁ ହାଯାଏ |ସାଧାେଣତଃ ଧାନ ଜମିରେ ଧଣିଟା, ଛଣପଟ ଓ ବେଗୁଡ ଇତୁାଦି ଫସେ ପୂବେ
ତ ୁ ସବୁ ଜ ଖତ ଫସେ ହିସାବରେ ଚାର୍
କୋଯାଏ | ସବୁ ଜ ଖତ ପାଇ ଫସେକୁ କଢ ଧେିବା ପୂବେ
ତ ୁ ଚର୍ି ରଦବା ଆବଶୁକ |
 ଜମିକୁ ଚାର୍ କେି ଏକେ ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଫସଫେ କ ରଯାଗାଇବାପାଇ ଆବଶୁକ ପେିମାଣେ ସୁପେ ଫସରଫଟ ସାେ ର୍େର୍ାରବ ଉପେବ୍ଧ ରହାଇଥାଏ ଓ
ଫସରଫଟ ସାେ ପ୍ରର ାଗ ଦ୍ୱାୋ ଶୀଘ୍ର ରଚେ ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଏବିଂ ଶାକାଣୁ ର୍ାତୁ ଡି ସୃଷ୍ଟି ରହାଇ ଅଧିକ ସିଂଖୁକ ଗଛ ଉରେ | ଧାନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଫସେ ର୍ାବରେ
ଖତ ଫସେ ବୁ ଣାଯାଉଥିରେ ଏକେ ପ୍ରତି 6 କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ଆବଶୁକ ରହାଇଥାଏ |
 ଏହାପରେ ଗହଳିଆ କେି ଏକେ ପ୍ରତି 10 କିଗ୍ରା ହିସାବରେ ସବୁ ଜ ଖତ ଫସେେ ମଞ୍ଜି ବୁ ଣାଯାଏ | ବହଳିଆ ରହାଇ ଅଧିକ ସିଂଖୁକ ଗଛ ଉରେ | ଧାନ ସହିତ
ମିଶ୍ରିତ ଫସେ ର୍ାବରେ ଖତ ଫସେ ବୁ ଣାଯାଉଥିରେ ଏକେ ପ୍ରତି 6 କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ଆବଶୁକ ରହାଇଥାଏ |

ଖରିଫ ଧାନ
ପାଟ ଜମିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ବୁ ଣନ୍ତୁ ଓ ଖାେ ଜମିରେ ଜୁ ନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବୁ ଣା ରଶର୍ କେନ୍ତୁ |
ଜଳରସଚନେ ସୁବଧ
ି ା ଥିବା ଜମିରେ ଖେିଫ ଋତୁ ପାଇ ତଳିଘୋ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ |
ଏକ ଏକେ ଜମି ରୋଇବାକୁ 10 ରଡସିମିେି ଜମିରେ ତଳି ଘୋ ଆବଶୁକ ରହାଇଥାଏ |
ତଳି ଘୋକୁ ର୍େ ଋରପ ଚାର୍ କେି ଘାସ ବାଛି ମାଟି ଗୁମଡ କେନ୍ତୁ | 3 ଫୁ ଟ ଚଉଡା, 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା ଓ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାରେ େମବାେ ପଟି ତିଆେି
କେନ୍ତୁ | ଦୁ ଇ ପଟି ମଝିରେ 1 ଫୁ ଟ ଓସାେେ ଜଳ ରସଚନ ଓ ନିଷ୍କାସମ ପାଇ ନାଳ େଖନ୍ତୁ |
10 ରଡସିମିେି ତଳିଘାରେ 4 –ଝୁ ଡି ରଗାବେ ଖତ 12 କିଗ୍ରା ସୁପେ ଫରେଟ୍, ଓ 2 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ | 10 ରଡସିମିେି
ତଳିଘୋରେ 25 କିଗ୍ରା ବିହନ ଆବଶୁକ ରହାଇଥାଏ |
ଖେିଫ ଧାନ ବୁ ଣିବା ପାଇ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ ଓ ଆବଶୁକ ସ୍ଥରଳ ଜମି ସମତଳ କେି ହୁ ଡା ମୋମତି କେନ୍ତୁ |
-

ବିର୍ାଗୀ ଧାନ ବୁ ଣିବା ପାଇ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ ଓ ଆବଶୁକ ସ୍ଥରଳ ଜମି ସମତଳ କେି ହୁ ଡା ମୋମତି କେନ୍ତୁ |
ଅତି ସଅଳ କିସମ -

କଳିେ-3

ସଅଳ କିସମ

-

ଖଣତଗିେୀ, ବନ୍ଦନା, ପଥୋ, ପାେିଜାତ ଓ ଅନ୍ନଦା

ମଧ୍ୟମ କିସମ

-

ଏମ୍.ଟି. ୁ -1001, ଏମ୍.ଟି ୁ -1010, ରକାଣାକତ, ଗଜପତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଓ େୋଟ

ବିଳମବ କିସମ

-

ସି.ଆର୍ – 1009, ସି.ଆେ-1018, ସ୍ୱର୍ଣ୍ତ (ଏମଟି ୁ -7029). ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମହାନଦୀ, ପୂଜା, ୋମଚଣତୀ,

କାଞ୍ଚନ, ସାେଳା, ଦୂ ଗତା ଓ େୁ ଣିଶ୍ରୀ
ଅତି ସେୁ କିସମ – ସି.ଆେ-1014 ଓ ବି.ପି.ଟି – 5204
Phone: 0674-2397186, E-mail: aas_ouat@yahoo.com
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ନିଜେ ଜମିେ କିସମକୁ ରନଇ ଉପଯୁକ୍ତ କିସମେ ବିହନ ସିଂଗ୍ରହ କେନ୍ତୁ |

ଖରିଫ ଫ େ ପାଇଁ ଲ ାଜନା
 ବର୍ତ୍ତମାନ ୋେୁ ନିଜ ଜମିେ ପ୍ରକାେ, ମାଟିେ ଉବତେତା, ରସଚଜଳେ ସୁବଧ
ି ା ଓ ଅନୁାନୁ କୃ ର୍ି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡକ
ି େ ଉପେବ୍ଧତାକୁ ବିଚାେକୁ ରନଇ

ଫସେ ରଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ |
 ସବତଦା ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ବୁବହାେ କେନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି 3 ବର୍ତରେ ବିହନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଉନ୍ନତ ମାନେ ବିହନ ବୁବହାେ ଦ୍ୱାୋ ଅମଳ 15

ପ୍ରତିଶତ ବୃ ଦ୍ଧି ରହାଇପାେିବ |
 ଘରେ ସାଇତି େଖିଥିବା ବିହନ ବୁବହାେ କେିଥିରେ ଗଜା ପେୀକ୍ଷା କୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଫସେ ବୁ ଣିବା ପୂବତେୁ ମାଟି ପେୀକ୍ଷା କୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ବୃ ଷ୍ଟିପଷ୍ଟ
ୁ ଢିପ ଜମିମାନଙ୍କରେ ଧାନ ପେିବରର୍ତ୍ତ ଅଧିକ ଅଥତକେୀ ଅଣଧାନ ଫସେ ଯଥା- ଡାେି ଫସେ, ରତୈଳବିଜ ଫସେ, କପା, ସୂଯତୁମୂଖୀ,

ପନିପେିବା ଆଦି ଏକକ ଫସେ ର୍ାରବ ଅଥବା ମିଶ୍ରିତ ଫସେ ର୍ାରବ ଚାର୍ କେନ୍ତୁ |
 ଖାେ ଜମିଗୁଡକ
ି ରେ ଅଧିକ ଘାସ ଦମନ ପାଇ ତୃ ଣନାଶକ ବୁବହାେ କେନ୍ତୁ |

ମାଟି ପରୀକ୍ଷା
 ମାଟି ପେୀକ୍ଷା ପାଇ ନମୁନା ସିଂଗ୍ରହ େିକ୍ ର୍ାରବ ରହବା ଉଚିତ୍ |
 ରଗାଟିଏ ଏକେ ଚକେୁ ଅନୁ ୁନ 5 େୁ 6 ଟି ସ୍ଥାନେୁ ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେନ୍ତୁ |
 ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେିବା ପୂବତେୁ ସ୍ଥିେକ
ି ୃ ତ ଜାଗାେୁ ଘାସେଟା ବାହାେ କେନ୍ତୁ | ତାପରେ ରକାଦାଳରେ ରତଛତା ର୍ାବରେ ରଚାଟ ମାେି 6 ଇଞ୍ଚ ପଯତୁନ୍ତ

ରଖାଳନ୍ତୁ | ଖୁପି ସାହାଯୁରେ ରସହି ରଖାଳା ଜାଗାେୁ ପ୍ରା ଅଧ କିରୋଗ୍ରାମ୍ ପଯତୁନ୍ତ ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେି ତାକୁ ରଗାଟିଏ ପେି ଥିନ କିମବା କନା
ମୁଣାରେ େଖନ୍ତୁ |
 ଏହିପେି ର୍ାବରେ 5 େୁ 6 ଟି ଜାଗାେୁ ରମାଟ 2.5 େୁ 3 କିଗ୍ରା ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେି ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଗୁଣତ କେି ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ |
 ସମସ୍ତ ଗୁଣତ ମାଟିକୁ ରଗାୋକାେ ର୍ାରବ ଏକାେି େଖି 4 ର୍ାଗରେ ବିର୍କ୍ତ କେି 2 ବିପେୀତ ର୍ାଗକୁ ବାହାେ କେିଦଅ
ି ନ୍ତୁ | ଏହିପେି ମାଟିକୁ ର୍ାଗ

ର୍ାଗ କେି 250 େୁ 500 ଗ୍ରାମ୍ ପଯତୁନ୍ତ ନମୁନା ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେି ପେିଥିନ ମୁଣାରେ େଖନ୍ତୁ |
 ନମୁନା ମାଟିରେ ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କୋଯାଇଥିବା ଜମିେ ବିବେଣୀ ପତ୍ର ରେଖି ଏଥି ସହିତ ସିଂେଗ୍ନ କେି ପେୀକ୍ଷାଗାେକୁ ପୋନ୍ତୁ |

ମାଟି ଂଗ୍ରହ ମୟଲର ତ୍ନ
 ହିଡ କଡେୁ ନମୁନା ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଖତଗଦା ଜାଗାେୁ ନମୁନା ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଗଛ ଛାଇେୁ ବା ମୂଳେୁ ନମୁନା ସିଂଗ୍ରହ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଜମିରେ ଫସେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନମୁନା ସିଂଗ୍ରହ କେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଓଦା ମାଟି ସିଂଗ୍ରହ କେିଥିରେ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ପେୀକ୍ଷାଗାେକୁ ପୋନ୍ତୁ |

ହଳଦୀ


ଉର୍ ମଇ ଓ ଜୁ ନ ମାସ ପଯତୁନ୍ତ ହଳଦୀ େଗାଯାଇପାେିବ I



ରୋମା, ସୁେମା, େେ, େଶନୀ ନାମରେ ଚାରୋଟି ହଳଦୀ କିସମ ଆମ ୋଜୁପାଇ ଉପଯୁକ୍ତ I



ଏକ ଏକେ ପାଇ 8-10 କୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍ ହଳଦୀ ଦେକାେ ହୁ ଏ I ଏହି ଖଣତ ଗୁଡକ
ି ୁ 2-3 ଟି ଆଖି ଥାଇ 20 େୁ 25 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନେ ହଳଦୀ ମୁଣତା ଓ
ଏଥିେୁ ବାହାେିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁଆ ବିହନ ଆକାେରେ େଗାନ୍ତୁ I



ଜମିକୁ ଗୁଣତ ଚାର୍ କେି ଏକ ମିଟେ ଓସାେ, 15 ରସମି ଉଚ୍ଚା ଓ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାରେ େମବା େଖି ପଟାଳୀମାନ କେନ୍ତୁ I



େଗାରହବା ପୂବତେୁ ବିହନକୁ ଶତକଡା 0.25 ମରଙ୍କରଜବ ଓ ଶତକଡା 0.15 କାରବତଣତାଜିମ୍ ଏବିଂ ଶତକଡା 0.05 ମାୋଥିଅନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଔର୍ଧ
ପାଣିରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ବୁ ଡାଇ େଖି ବିରଶାଧନ କେନ୍ତୁ I ଏହାପରେ ବିହନକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ I



ରଶର୍ ଓଡ ଚାର୍ ରବରଳ ଏକେ ପ୍ରତି 10 ଗାଡି (5 ଟନ୍) ରଗାବେ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ େଗାଇବା ପରେ ସିଆେ ଓ ପଟାଳୀରେ 10 ଗାଡି ରଗାବେ
ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ I
Phone: 0674-2397186, E-mail: aas_ouat@yahoo.com
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ହଳଦୀ େଗାଇବାରବରଳ ଏକ ଏକେ ପ୍ରତି ଅନୁ ରମାଦିତ ସାେେ (24 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 12 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 16 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେକୁ



ତିନି ଥେରେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I
ଅଦା େଗାଇବାରବରଳ ଏକ ଏକେ ପ୍ରତି ଅନୁ ରମାଦିତ ସାେେ (50 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 40 କିଗ୍ରା ପଟାସ) ସାେକୁ



ତିନି ଥେରେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I


ମୂଳ ସାେ ର୍େର୍ାରବ ପଟାଳୀେ ଉପେ ମାଟିରେ ମିରଶଇବା ପରେ ଅଦାକୁ ଧାଡିକୁ ଧାଡି 25 ରସମି ଦୁ େତା େଖି 5 ସମି ଗର୍ୀେରେ େଗାନ୍ତୁ I



ଅଦା େଗାଇବାପରେ ପଟାଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଖିୋ ନଡା ଆଦିକୁ ମେିିେ ଋରପ ବୁବହାେ କେନ୍ତୁ I

ଅଦା
 ମଇ ମାସ ପଯତୁନ୍ତ ଅଦା େଗାଯାଇପାେିବ |
 ସୁପ୍ରର୍ା, ସୁେୁଚ ି ଓ ସୁେର୍ି ନାମରେ ତିରନାଟି ଅଦା କିସମ ଆମ ୋଜୁପାଇ ଉପଯୁକ୍ତ |
 ଏକ ଏକେ ପାଇ 6 େୁ 8 କୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍ ଅଦା ଦେକାେ ହୁ ଏ | ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡକ
ି ୁ 2-3 ଟି ଆଖି ଥାଇ 15 େୁ 19 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନେ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ବିହନ
ଆକାେରେ େଗାନ୍ତୁ |
 ଜମିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାର୍ କେି ଏକ ମିଟେ ଓସାେ, 15 ରସମି ଉଚ୍ଚା ଓ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାରେ େମବା େଖି ପଟାଳୀମାନ କେନ୍ତୁ |
 େଗାରହବା ପୂବତେୁ ବିହନକୁ ଶତକଡା 0.25 ମରଙ୍କାରଜବ ଓ ଶତକଡା 0.15 ଜାରବତଣ୍ଡାଜିମ୍ ଏବିଂ ଶତକଡା 0.05 ମାୋଥିଅନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଔର୍ଧ
ପାଣିରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ବୁ ଡାଇ େଖି ବିରଶାଧନ କେନ୍ତୁ | ଏହାପରେ ବିହନକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ |
 ରଶର୍ ଓଡ ଚାର୍ ରବରଳ ଏକେ ପ୍ରତି 12 ଗାଡି (6 ଟନ୍) ରଗାବେ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ େଗାଇବା ପରେ ସିଆେ ଓ ପଟାଳୀରେ 12 ଗାଡି ରଗାବେ
ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଅଦା େଗାଇବାରବରଳ ଏକ ଏକେ ପ୍ରତି ଅନୁ ରମାଦିତ ସାେେ (50 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 କିଗ୍ରା ଫସଫେ କ ଓ 40 କିଗ୍ରା ପଟା କ) ସାେକୁ
ତିନି ଥେରେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ |
 ମୂଳ ସାେ ର୍େର୍ାରବ ପଟାଳୀେ ଉପେ ମାଟିରେ ମିରଶଇବା ପରେ ଅଦାକୁ ଧାଡିକୁ ଧାଡି 25 ରସମି ଦୂ େତା େଖି 5 ରସମି ଗର୍ୀେରେ େଗାନ୍ତୁ
|
 ଅଦା େଗାଇବାପରେ ପଟାଳୀ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଖିୋ ନଡା ଆଦିକୁ ମେି ିେ ଋରପ ବୁବହାେ କେନ୍ତୁ |

ଲଭଣ୍ଡି
 ବର୍ତସାୋ ରର୍ଣ୍ଡି େଗାଯାଇପାରେ |
 ଅତୁଧିକ ଖୋ ରହରେ କାଢ ଝଡି ପଡିବାେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି |
 ଉନ୍ନତ କିସମ ବିହନ େଗାନ୍ତୁ | ଯଥା- ଉତ୍କଳ ରଗୌେବ, ଅକତ ଅନାମିକା, ଉପହାେ, ପବତାଣୀ ଟାନ୍ତି ଏବିଂ ହାଇବ୍ରିଡ କିସମ ଯଥା- ବର୍ତା, ବିଜ ,
ବିଶାଳ, ତାୋ, ଆଧୁନକ
ି , ଅତୁାଧୁନକ
ି , ସୁପ୍ରୀ ମଧ୍ୟ େଗାଯାଇପାେିବ |
 କିସମ ଅନୁ ସାରେ ଏକ ଏକେ ପାଇ 5 େୁ 6 କିଗ୍ରା ଉନ୍ନତ କିସମ ବିହନ ଓ 1250 େୁ 1500 ଗ୍ରାମ୍ ଶଙ୍କେ କିସମ ବିହନ ଦେକାେ ହୁ ଏ |
 ଜମିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାର୍ କେି ସମତୁ େ କେନ୍ତୁ |
 ରଶର୍ ଓଡ ଚାର୍ ରବରଳ ଏକେ ପ୍ରତି 10 ଗାଡି (5 ଟନ୍) ରଗାବେ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ବିହନ େଗାଇବାରବରଳ ଏକ ଏକେ ପ୍ରତି ଅନୁ ରମାଦିତ ସାେ ଯଥା 45 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 25 କିଗ୍ରା ଫସଫେ କ ଓ 30 କିଗ୍ରା ପଟା କ ସାେ
ଉନ୍ନତ କିସମ ପାଇ ଓ 80 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 କିଗ୍ରା ଫସଫେ କ ଓ 40 କିଗ୍ରା ପଟା କ ସାେ ଶଙ୍କେ କିସମ ପାଇ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ |
 ଧାଡିକୁ ଧାଡି 30 ରସମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 30 ରସମି ବୁବଧାନରେ ଉନ୍ନତ କିସମ ବହନ ଓ ଧାଡିକୁ ଧାଡି 60 ରସମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 45 ରସମି
ବୁବଧାନରେ ଶଙ୍କେ କିସମ ବିହନେ ମଞ୍ଜି କୁ 3 ରସମି ଗର୍ୀେରେ ରପାତନ୍ତୁ |

ଶଂଙ୍ଖ ାରୁ
 େଗାଇବାେ ଏକ ମାସପରେ 8 କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ 8 କି.ଗ୍ରା ପଟାସ ଧାଢିେ ଦୁ ଇ ପାଖରେ ଦୁ ଇ ପାଖରେ ରଦଇ ମାଟି ରଟକି ଦିଅନ୍ତୁ |

ଖମୱଆଳୁ
ଉର୍ ରମ ଓ ଜୁ ନ୍ ମାସରେ ଖମବଆଳୁ େଗାଯାଏ |
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ରଦଶୀ ଆଳୁ – ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ି, ଶ୍ରୀେୁପା, ହାତୀରଖାଜ, ରଛାଟ ଖମବଆଳୁ – ଶ୍ରୀକଳା, ଧଳା ଖମବଆଳୁ -ଶ୍ରୀଶୁଭ୍ରା, ଶ୍ରୀପ୍ରି ା, ଶ୍ରୀଧନୁା ଆଦି କିସମ ଆମ
ୋଜୁପାଇ ଉପଯୁକ୍ତ |
ଏକ ଏକେ ଜମିପାଇ 8-10 କୁ ଇଣ୍ଟାେ ଖମବଆଳୁ ଦେକାେ ହୁ ଏ | ଏହି ଖଣତ ଗୁଡକ
ି 150 େୁ 200 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନେ ମୁଣତା ବିହନ ଆକାେରେ
େଗାନ୍ତୁ |
ଜମିକୁ ଗୁଣତ ଚାର୍ କେି ଧାଡିକୁ ଧାଡି ତିନି ଫୁ ଟ, ଗଛକୁ ଗଛ ତିନି ଫୁ ଟ ବୁବଧାନରେ ଗାତ ରଖାଳନ୍ତୁ |
ରଗାବେ ଖତ ଏବିଂ ଜମି ଉପେେ ଉବତେ ମାଟି ସମ ପେିମାଣରେ ମିଶାଇ ଗାତ ଗୁଡକ
ି ୁ ପୁେଣ କେନ୍ତୁ |
ଏକ ଏକେ ପ୍ରତି 32 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 24 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 32 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ | େଗାଇବାରବରଳ ସମୁଦା
ସୁପେ ଫସରଫଟ ପ୍ରତି ମନ୍ଦାରେ ମାଟିତରଳ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ | ମନ୍ଦାରେ ଖମବଆଳୁ ବିହନକୁ 5-10 ରସମି ଗର୍ୀେରେ ରପାତନ୍ତୁ |
ରମୌସୁମୀ ବର୍ତା ଆେମ୍ଭ ପୂବେ
ତ ୁ ଖମବଆଳୁ େଗାରହାଇଥିରେ ବିହନ େଗା ରହବାପରେ ମନ୍ଦାକୁ ଶୁଖିୋ ନଡା, ତାଳପତ୍ର ବା ଘାସ (ମେଚିେ) ରଦଇ
ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଓେୁ ଅ ଚାଷ
 ଜଳରସଚିତ ଓେୁ ଆ ଫସେ େଗାନ୍ତୁ I
 ହାୋହାେୀ 400 େୁ 600 ଗ୍ରାମ୍ ରଛାଟ ରଛାଟ ରଗାଟା ଓେୁ ଅ ବିହନ ପାଇ ଉପଯୁକ୍ତ I ମାତ୍ର ବଡ ବଡ ଓେୁ ଅକୁ ଛୁ େୀ କିମବା ରକୌଣ କ ଧାେୁଆ
ଅସ୍ତ୍ରେ 400 େୁ 600 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନେ ଖଣତ କାଟି ବିହନ ଆକାେରେ ବୁବହାେ କେନ୍ତୁ I

 ପ୍ରତି ବିହନ ଓେୁ ଅ ଖଣତରେ ଓେୁ ଅ ରଚାପା ନିହାତି ଆବଶୁକ I କଞ୍ଚା ରଗାବେ ଖତ ସହିତ କୀଟନାଶକ ମରନାରକାଟଫସ 0.05) ଏବିଂ
କବକନାଶକ (ମାରଙ୍କାରଜବ 0.2) ମିଶାଇ ରଘାେକେି, ରଘାଳରେ ବିହନ ଖଣତ ଗୁଡକ
ି ୁ କିଛ ି ସମ

ବୁ ଡାଇ 4 େୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଯତୁନ୍ତ ଛାଇରେ

ଶୁଖାଇରେ ଅଧିକ ଅମଳ ମିରଳ I

 ଜମିକୁ ର୍େର୍ାବରେ ଦୁ ଇେୁ ତିନି ଓଡ ଗର୍ୀେ ଚାର୍ କେି ମାଟି ଗୁଣତକେି ସମତଳ କେନ୍ତୁ I
 ଧାଡିକୁ ଧାଡି 90 ରସମି ଏବିଂ ଗଛକୁ ଗଛ 90 ବୁବଧାନରେ 40 x 40x 40 ରସମି ଆକାେରେ ଗାତ ରଖାଳନ୍ତୁ I ଉବତେ ମାଟି ଏବିଂ
ରଗାବେଖତ ସମପେିମାଣରେ ମିସାଇ ଗାତେ ଦୁ ଇତୃ ତୀ ାିଂଶ ପୂେଣ କେନ୍ତୁ I

 ପ୍ରତି ଗାତରେ ରଗାଟିଏ ରେଖାଏ ବିହନ ଓେୁ ଅ 4 େୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଗର୍ୀେରେ ସିଧାର୍ାରବ ରପାତନ୍ତୁ I
 ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇ ଓେୁ ଅ େଗାଇବା ପରେ ଗାତ ଗୁଡକ
ି ଛଣ କିମବା ଶୁଖିୋ ପତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଆଛାଦିତ କେନ୍ତୁ I ଉପଯୁକ୍ତ ଅମଳପାଇ ଏକେ ପ୍ରତି
8-10 ଟନ୍ ରଗାବେ ଖତ ଜମିରେ ଆବଶୁକ I

 ଏକେ ପ୍ରତି ଅନୁ ରମାଦିତ ସାେେ (60 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 60 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ) ଅଧା ଶତକଡା 25 ର୍ାଗ
ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ ପଟାସ ୋେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I

ଲପାଟଳ
 ରପାଟଳ ଫୁ େଫଳ ଧେିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ରବଳକୁ ଜମିକୁ ଘାସୁଆ େଖାଯିବା ଉଚିତ | କାେଣ ଘାସ ଜମିେ ଆଦ୍ରତତା ବଜା େଖିବାରେ
ସାହାଯୁ କରେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ମାଡୁଥିବା େତାେ ଫଳକୁ ନିୋପଦରେ ଧେିେରଖ, ଏହାଦ୍ୱାୋ ଫଳଗୁଡକ
ି ମାଟି ସିଂେଶତରେ ଆସି ନଷ୍ଟ ହୁ ଏ
ନାହିଁ |

 ରଡେିରେ େଗାଯାଇଥିବା ରପାଟଳରେ ଫୁ େ ଆସିବା ପୂବେ
ତ ୁ ରକାଡାଖୁସା କେି ଅନୁ ରମାଦିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରର ାଗ କେି ଜଳରସଚନ କେନ୍ତୁ |
 ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରଯାଗୁ ରପାଟଳରେ କବକ ଜନିତ ଝାଉଳା ରୋଗ ୋଗିବେ ରଦଖାଯାଇଛି | ଏହାେ ଦମନପାଇିଂ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ
1.5 ଗ୍ରାମ୍ କାରବତଣତାଜିମ୍ କିମବା ରମଟାୋକ୍ସିଲ୍ ଓ ମାରଙ୍କାରଜବ ମିଶ୍ରଣେୁ 1 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ମୂଳ ମାଟି ର୍େ ର୍ାବରେ ର୍ିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଶାଗ

 ଖଡା ଶାଗ ବର୍ଷର ବାରମାସ ଯାକ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ |
 ପୋଇ ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ |

 ଶାଗ ଫସେ ପାଇ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ରେ ଥରେ ପାଣି ରଦବା ଦେକାେ |
 ୨୫ େୁ ୩୦ ଦିନ ର୍ିତରେ ଖଡା ଶାଗ ଅମଳ ପାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ରହାଇଥାଏ |
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 ପିରକଏମ -1, ପିରକଏମ -୨, ପୁନମୁେୁୋଇ, ରକାଡିକାେ ମୁେୁୋଇ ଆଦି ଉନ୍ନତ କିସମ ଚାର୍ କେନ୍ତୁ |

 ଛୁ ଇବିନ୍ଧା ରପାକେ ଦମନ ପାଇ ଏକେ ପ୍ରତି ଟୀ ାଶୀଳ ସାେପେ ରସଥ୍ରୀନ୍ 15 ଦିନ ଅନ୍ତେରେ 2 ଥେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I
ରଜନୀଗନ୍ଧା


େଜନୀଗନ୍ଧା ରଫବୃ ଆେୀେୁ ରମ ମାସ ପଯତୁନ୍ତ େଗାଯାଏ | ରକାେକାତା ସିେଲ୍, ଶ୍ରୀୋେ, ରକାଏମବାଟୁେ ସିେେ ଓ ସୁହାସିନି (ଡବେ) ଆଦି
କିସମ େଗାନ୍ତୁ |



ବୁ ଣିବା ପୂବତେୁ ଅନୁ ରମାଦିତ ସାେେ (ଏକେ ପ୍ରତି 80 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 80 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 80 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ) େ ଏକ ତୃ ତୀ ାିଂଶ
ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ ସବୁ ତକ ଫସଫେସ ଓ ପଟାସ ସାେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ |



ଏକେ ପ୍ରତି ପ୍ରା 40,000 କନ୍ଦା ଆବଶୁକ ରହାଇଥାଏ | କନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି 2.5 ରସମି ବୁାସ ବିଶଷ୍ଟ
ି ରହାଇଥିବା ଦେକାେ | ଶୀତଳ ର୍ଣତାେରେ
4-5 କିଗ୍ରା ରସେସିଅସରେ େହିଥିବା କନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି ର୍େ ଗଜା ରହାଇଥାଏ |



ସୂତ୍ରଜୀବପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ େଗାଇବା ପୂବତେୁ ଏକେ ପ୍ରତି 160 କିଗ୍ରା ନିମନପିଡଆ
ି ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ |



କନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି ୁ େଗାଇବା ପୂବତେୁ ରଚେଗୁଡକ
ି ୁ କାଟିଦଅ
ି ନ୍ତୁ | ଧାଡିକୁ ଧାଡି 30 ରସମି କନ୍ଦାକୁ କନ୍ଦାକୁ 30 ରସମି ବୁବଧାନରେ େଗାନ୍ତୁ |

କଦଳୀ
 କବକ ଜନିତ ଝାଉଳା ରୋଗେ ଦମନ ପାଇ ଆଟାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡି ରପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବିଂ ମୂଳକୁ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ 2 ଗ୍ରାମ୍ କାରବତଣତାଜିମ୍
ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ କିମବା ପ୍ରତି ଗଛ ମୂଳରେ 5 ଗ୍ରାମ୍ କାରବତଣତାଜିମ୍ ପୁଡଆ
ି କେି େଖିଦିଅନ୍ତୁ I

 ପତ୍ରଦାଗ ରୋଗେ ଦମନ ପାଇ ଶତକଡା 0.05 ର୍ାଗ ରପ୍ରାପିରକାନାଜଲ୍ ସହିତ ରକରତ ବୁ ନ୍ଦା ଟିପେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ I
 କଦଳୀରେ ଜଉରପାକ ରଦଖାଗରେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ 2 ମିେି ଡାଇରମରଥାଏଟ୍ ପ୍ରତି ପତ୍ରରକାଣରେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I
 ସୂତ୍ରଜୀବ ଦ୍ୱାୋ ଆଟାନ୍ତ କଦଳୀ ଗଛ ରଛାଟ ରହବା ସହିତ ପତ୍ର ସିଂଖୁା ବି କମି ଯାଇଥାଏ I ଏହାେ ନିୋକେଣ ପାଇ ପ୍ରତି ଗଛ ମୂଳରେ 30
ଗ୍ରାମ୍ କାରବତାଫୁ ୋନ୍ କିମବା 500 ଗ୍ରାମ୍ ନିମ ପିଡଆ
ି ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I

କାଜୁ
 କାଜୁ ରେ କାଣତ ଓ ରଚେ ବିନ୍ଧା ରପାକେ ଦମନ ପାଇ ଆଟାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଶତକଡା 50 ର୍ାଗ ବକଳ ରଗାରେଇକେି ଛିଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I ଏବିଂ ପ୍ରତି
ଟରନେରେ ଏକ ମିେି ମରନାରଟାଟସ (ଶତକଡା 0.05 ର୍ାଗ) ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I

 ଉକୁ ଣିଆ ରପାକେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ 2 ମିେି ମିଥାଇଲ୍ ଡିରମଟନ୍ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ I
 ଗଛମୂଳେୁ 1 ମିଟେ ବୁାସାଦ୍ଧତ ପେିମିତ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଅନାବନା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ I
 ଗଛ ପ୍ରତି 10-20 କିଗ୍ରା ଖତ, 750 ଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 125 ଗ୍ରାମ୍ ଫସଫେସ ଏବିଂ 125 ଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ ସାେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ I ପ୍ରତି
ଗଛରେ 20 େୁ 25 େି ଟେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ I

ଅମୃ ତଭଣତା


ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମୃତର୍ଣତା େଗାଇବାେ ପ୍ରକୃ ଷ୍ଟ ସମ |



ହନିଡୁୁ, କୁ ଗତ ହନି ଡୁୁ, ରକାଏମବାରଟାେ-1, ରକାଏମବାରଟାେ-2, ପୁର୍ା ରଡେି ସିଅସ, ପୁର୍ା ରମରଜଷ୍ଟିକ୍, ପୁର୍ା ଜାଏଣ୍ଟ୍ ଆଦି କିସମ େଗାନ୍ତୁ |



2.5 x 2.5 ମି ଦୂ େତାରେ 0.5 x 0.5 x 0.5 ମିଟେ ଗାତକେି ଗଛ େଗାନ୍ତୁ | ବଳିଷ୍ଠ ଓ ନିରୋଗ ତଳି କିମବା ଟିସୁ କେଚେ ତଳି େଗାନ୍ତୁ |



ରୋଇବା ରବରଳ ଗାତ ପ୍ରତି 2 ଝୁ ଡି କରପାଷ୍ଟ ରଦଇ େଗାନ୍ତୁ | ଏହା ସହିତ 400 ଗ୍ରାମ୍ ସିଏଏନ୍, 250 ଗ୍ରାମ୍ ଓ 300 ଗ୍ରାମ୍ ଏମ୍.ଓ.ପି ସାେ
ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ |

ପନିପରିବା
ଦିନେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ରଯାଗୁ ବାଇଗଣରେ ଫଳପଚା ରୋଗ ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଏହାେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି 10 େିଟେ ପାଣିରେ
1 ଗ୍ରାମ୍ ରେରପଟାସାଇକିିନ୍ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
ଦିନେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ରଯାଗୁ ବାଇଗଣରେ ଝାଉଳା ରୋଗ ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଏହାେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ 3
ଗ୍ରାମ୍ ଇରଣତାଫି ଲ୍ –ଏମ୍ 45 କିମ୍ଭା 1.5 ଗ୍ରାମ୍ ଟପ୍ସିନ୍-ଏମ୍ ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
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ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ େଙ୍କା ଏବିଂ କାପ୍ସିକମ୍ ଫସେରେ ଉକୁ ଣିଆ ରପାକ ୋଗିବାେ ରଦଖାଯାଇଛି | ଏହାେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ
300 ମିେି ଇଥିଅନ୍ କିମବା 400 ମିେି କାରବତାସେଫାନ୍ କିମବା ରକିାରୋପାଇେିଫ କ କିମବା ରାୟାର ାରଜାଫସ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ବାଇଗଣରେ ଫଳ ଓ କାଣତ ବିନ୍ଧା ରପାକ ୋଗିବାେ ରଦଖାଯାଇଛି | 20,000 ରାୟାଇରକାଗ୍ରାମା ପୋଶ୍ର ୀ କୀଟ ଛାଡନ୍ତୁ କିମବା
300 ପିପିଏମ୍ ନିମବ ଜାତ କୀଟନାଶକ ବିର୍କୁ ଏକେ ପ୍ରତି 1 େି ଟେ ହିସାବରେ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ | ଏହା ଛଡା ଏହି ରପାକେ ଦମନ ପାଇ ସେ
ଏକେ ପ୍ରତି 5ଟି ସେ ଆକର୍ତକ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ |
କଖାେୁ ଓ କେୋରେ ଫଳମାଛି ୋଗିବାେ ରଦଖାଯାଇଛି | ଏହାେ ଦମନ ପାଇ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିରେ 2 ମିେି ଏରଣତାସେଫାନ କିମବା 3 ଗ୍ରାମ୍
କାବତାେିଲ୍ ମିଶାଇ ସିିଂଚନ କେନ୍ତୁ | କଖାେୁ େଗାଇବାରବରଳ ମନ୍ଦାରେ ରକିାରୋପାଇେିଫ କ ଗୁଣତ ପ୍ରର ାଗ କେନ୍ତୁ |
ରପାଟଳ ଫୁ େଫଳ ଧେିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ରବଳକୁ ଜମିକୁ ଘାସୁଆ େଖାଯି ବା ଉଚିତ | କାେଣ ଘାସ ଜମିେ ଆଦ୍ରତତା ବଜା

େଖିବାରେ

ସାହାଯୁ କରେ ଓ ମାଟି ଉପରେ ମାଡିଥିବା େତାେ ଫଳକୁ ନିୋପଦରେ ଧେିେରଖତ, ଏହାଦ୍ୱାୋ ଫଳଗୁଡକ
ି ମାଟି ସିଂେଶତରେ ଆସି ନଷ୍ଟ ହୁ ଏ
ନାହିଁ |

ପଶୁ ମ୍ପଦ
 ଗାଈରଗାେୁଙ୍କୁ ଚେିବାକୁ ଛାଡିବା ପୂବତେୁ ଯରଥଷ୍ଟ ପିଇବା ପାଣି ଓ ରପଜ ରତାୋଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ରସମାନଙ୍କୁ ବଡି ସକାଳୁ କିମବା ବିଳମବ ଅପୋହ୍ନରେ ଚେିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ | ଗଛ ଛାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଚେିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ |
 ଗର୍ିଣୀ ଗାଈ ବା ଛଡାକୁ ରଦୈନକ
ି 30 େୁ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଧାତବ େବଣ ମିଶ୍ରିତ ର୍ିଟାମିନ ଗୁଣତ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଈରଗାେୁଙ୍କୁ ରଦୈନକ
ି ଖାଦୁରେ 50 ଗ୍ରାମ୍ େୁ ଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଘେେ ସମସ୍ତ ପେିବା ରଚାପା ଓ ରୋରର୍ଇ ଘେେ ବଜତୁ ପଦାଥତକୁ ବାହାରେ ନ ରଫାପାଡି ଗାଇରଗାେୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଇରଗାେୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦନ
ି ଥରେ କିମବା ଆବଶୁକ ସ୍ଥରଳ ଦୁ ଇ ଥେ ଗାରଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଇରଗାେୁଙ୍କୁ ପାଇ ଆରଜାୋ ଚାର୍ କେନ୍ତୁ | ଅଥତାତ୍ ଆରଜାୋକୁ ରଗାଖାଦୁ ଋରପ ବୁବହାେ କେନ୍ତୁ |


ୁ େିା ମିଶ୍ରିତ ନଡା ଉପଚାେ କେି ଗାଇରଗାେୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |

 ଖୋଦିରନ ଗାଇରଗାେୁଙ୍କେ ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
 କୁ କୁଡା ଘେ ଓ ଗୁହାଳ ଘେ ଗୁଡକ
ି ୁ ଛାଇ କେିବା ପାଇ ଛାତରେ କଞ୍ଚା ଡାଳ ଥିବା ନଡିଆ ବାହୁ ୋ,ଜାମୁଡାଳ ଆଛାଦନ କେି ଚାଇ କେନ୍ତୁ |
 କୁ କୁଡାଘେ ବା ଗୁହାଳେ ଝେକା ଗୁଡକ
ି ୁ ଅଖା ଦ୍ୱାୋ ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |
 ଗାଈରଗାେୁଙ୍କେ ଉର୍ତ୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ପାଇ ଗୁହାଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହ |
 କ୍ଷୀେ ରଦବା ଗାଈଙ୍କୁ (2 େି ଟେ) ଏକ କିଗ୍ରା ଦାନା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ େବଣ ଦିଅନ୍ତୁ |
ରଗାଖାଦୁ ଚାହିଦା ରମଣ୍ଟାଇବା ପାଇ ଆରଜାୋ ଚାର୍ କେନ୍ତୁ |




ପ୍ରତି ଆରଜାୋ ପିଟ୍ ପାଇ 2 ମିଟେ େମବା, 2 ମିଟେ ଚଉଡାେ ଏକ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ |



ଆରଜାୋ ଚାର୍ କେିଥିରେ ପ୍ରତି ପିଟ୍ େୁ ରଦୈନକ
ି ଅଧାରକଜି େୁ ଏକ ରକଜି ପଯତୁନ୍ତ ଆରଜାୋ ଅମଳ କେି ଗାଇରଗାେୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ
ଦିଅନ୍ତୁ |



ନଡାେ ସୁବଧ
ି ା ଥିରେ ପିଡଆ
ି ମିଶ୍ରିତ ନଡା ଉପଚାେ କେନ୍ତୁ | ଏଥିପାଇ ଆବଶୁକ ଉପାଦାନ ରହୋ ୁ େିଆ 4 ରକଜି, ପାଣି 50 େି ଟେ,
ଓ ନଡା 100 ରକଜି |ପିଡଆ
ି ମିଶ୍ରିତ ନଡା ଉପଚାେକୁ ଗର୍ତ ଗାଈ ଓ ବାଛେୀଙ୍କୁ ଛାଜି ପଡିଆ ଗାଈ ଓ ଦୁ ଧିାଳୀ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
|



ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶତଟରମ ପ୍ରତିରର୍ଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ |



ଗାଈ ବା ଛଡା ଗେମ ଆସିବାେ 12 ଘଣ୍ଟାେୁ 15 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୃ ତ୍ରମ
ି ପ୍ରଜନନ କୋନ୍ତୁ |

ଅନୁ ପମା ବଳିୟାର ଂି ହ
ଲନାଡାଲ୍ ଅଫି ର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃ ଷି ଲମୌ ମ ଲ ବା,ଓ.ୟୁ .ଏ.ଟି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗଲବଷଣା ନିଲଦେଶାଳୟ,
ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ ଲବୈଷୟ
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